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MotivaçãoMotivação
Dificuldades encontradas pelos pesquisadores Dificuldades encontradas pelos pesquisadores 
no ciclo da comunicação científica tradicional;no ciclo da comunicação científica tradicional;
Exclusão cognitiva x Concentração do Exclusão cognitiva x Concentração do 
Conhecimento;Conhecimento;
Surgimento de diversos repositórios digitais ou Surgimento de diversos repositórios digitais ou 
bibliotecas digitaisbibliotecas digitais
Necessidade de interoperar dois ou mais Necessidade de interoperar dois ou mais 
repositórios digitais.repositórios digitais.



Modelo Modelo Open ArchivesOpen Archives
Experiência iniciada em 1991, no Laboratório de Experiência iniciada em 1991, no Laboratório de LosLos Alamos, com a Alamos, com a 
implementação do repositório implementação do repositório ArXivArXiv;;
Outros repositórios:Outros repositórios:

CogPrintsCogPrints -- Psicologia, Psicologia, linguísticalinguística e neurociências;e neurociências;
NCSTRL (NCSTRL (NetworkedNetworked ComputerComputer ScienceScience TechnicalTechnical ReferenceReference LibraryLibrary););
NDLTD (NDLTD (NetworkedNetworked Digital Digital LibraryLibrary of of ThesisThesis andand DissertationsDissertations), 170 ), 170 
paísespaíses
RePEcRePEc ((ResearchResearch PapersPapers in in EconomicsEconomics), 54 países), 54 países

1999 1999 –– Santa Fé Santa Fé –– Criação do OAI Criação do OAI –– Open Open ArchivesArchives InitiativeInitiative;;
TheThe goalgoal of of thethe OAiOAi is to is to contributecontribute in a in a concreteconcrete mannermanner to to thethe transformationtransformation of of 
scholarlyscholarly communicationcommunication. . 

Pacotes de Pacotes de software software para construção de repositórios digitais (OJS, para construção de repositórios digitais (OJS, 
EE--printsprints, OCS, , OCS, DspaceDspace, , FedoraFedora, , CDSwareCDSware...)...)
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Experiência iniciada em 1991, no Laboratório de Experiência iniciada em 1991, no Laboratório de LosLos Alamos, com a Alamos, com a 
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Ideais e princípios do OAIdeais e princípios do OA
Auto publicaçãoAuto publicação

Sistema de armazenamento a longo prazoSistema de armazenamento a longo prazo

Política de gestão observando normas de preservação Política de gestão observando normas de preservação 
de objetos digitaisde objetos digitais

Acesso livre, inclusive para coleta e replicação dos Acesso livre, inclusive para coleta e replicação dos 
metadadosmetadados

Uso de padrões e protocolos com vista a solução de Uso de padrões e protocolos com vista a solução de 
interoperabilidade entre as bibliotecas digitaisinteroperabilidade entre as bibliotecas digitais

Uso de Uso de software open software open sourcesource



Esquema Funcional do OA Esquema Funcional do OA 
Provedores de Dados (Data Providers)

Coleta 
via 

OAI-PMH Agregador

Provedor de Serviços (Services Providers)



Vantagens no uso de OAVantagens no uso de OA
Maior rapidez na disseminação da literatura científica Maior rapidez na disseminação da literatura científica 
publicada nesses repositóriospublicada nesses repositórios

Acesso livre => Maior Rapidez na disseminação da Acesso livre => Maior Rapidez na disseminação da 
ICIC

Maior visibilidade dos trabalhos publicadosMaior visibilidade dos trabalhos publicados
Maior impactoMaior impacto

Acesso livre => Maior Visibilidade => Maior Acesso livre => Maior Visibilidade => Maior 
possibilidade de ser citadopossibilidade de ser citado

Maior interoperabilidade com outros repositóriosMaior interoperabilidade com outros repositórios
OAIOAI--PMH (Open PMH (Open ArchivesArchives InitiativeInitiative ProtocolProtocol of of 
MetadataMetadata HarvestingHarvesting))



Iniciativas do Ibict: objetivosIniciativas do Ibict: objetivos
promover o acesso livre à informação científica;promover o acesso livre à informação científica;
promover o registro e a disseminação da produção promover o registro e a disseminação da produção 
científica brasileira em consonância com o paradigma científica brasileira em consonância com o paradigma 
do acesso livre à informação;do acesso livre à informação;
Criar uma competência técnica no Brasil quanto ao Criar uma competência técnica no Brasil quanto ao 
uso e desenvolvimento de ferramentas compatíveis uso e desenvolvimento de ferramentas compatíveis 
com o modelo Open com o modelo Open ArchivesArchives;;
estabelecer uma política nacional de acesso livre à estabelecer uma política nacional de acesso livre à 
informação científica;informação científica;
buscar apoio da comunidade científica em prol do buscar apoio da comunidade científica em prol do 
acesso livre à informação científica.acesso livre à informação científica.



Registro e Disseminação da Registro e Disseminação da 
Produção Científica BrasileiraProdução Científica Brasileira

TEDE BDTD

SEER
Revistas 

Eletrônicas

SOAC Anais 
Eletrônicos

DSpace
Repositórios 

Digitais

Dici

Repositórios
Digitais



Modelo de InformaModelo de Informaçção ão DSpaceDSpace



DSpaceDSpace

Metadados e interface de usuMetadados e interface de usuáários rios 

Padrão Dublin CorePadrão Dublin Core
Indexação para navegação e busca em Indexação para navegação e busca em 
coleções, entre coleções e coleções, entre coleções e 
comunidadescomunidades
SchemaSchema XML para exportação de XML para exportação de 
metadadosmetadados
Recuperação em diferentes formatosRecuperação em diferentes formatos
Modelo de preservação digital OAISModelo de preservação digital OAIS



DSpaceDSpace

Ambiente computacionalAmbiente computacional

Plataforma UNIXPlataforma UNIX
Linguagem de programação JavaLinguagem de programação Java
Servidor Servidor WebWeb ApacheApache
Banco relacional Banco relacional PostgreSQLPostgreSQL
OAICatOAICat



DSpaceDSpace

Tipos de documentos que o repositório Tipos de documentos que o repositório 
aceitaaceita::

Artigos, Artigos, prepre--printsprints, relatórios técnicos, anais de congressos , relatórios técnicos, anais de congressos 
Livros, periódicosLivros, periódicos
Teses e dissertaçõesTeses e dissertações
Material de pesquisa Material de pesquisa 
Softwares Softwares 
Modelos de visualização e simulação Modelos de visualização e simulação 
Publicações multimídia Publicações multimídia 
Registros administrativos Registros administrativos 
Dados bibliográficos Dados bibliográficos 
Imagens Imagens 
Arquivos de áudio Arquivos de áudio 
Arquivos de vídeo Arquivos de vídeo 
Coleções de biblioteca digital Coleções de biblioteca digital reformatadas reformatadas 
Material didático Material didático 
Páginas Páginas WebWeb





https://dspace.ibict.br/dspacehttps://dspace.ibict.br/dspace



BDTD no ranking ROAR*BDTD no ranking ROAR*
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*ROAR : Registry of Open Access Repositories

(http://archives.eprints.org/index.php?action=browse



PropostaProposta
Repositório das Repositório das PesquisasPesquisas BrasileirasBrasileiras

Agências de fomento

Financiam a 
maioria das 
pesquisas

Pesquisadores

Auto-
Depositar

Repositório das 
Pesquisas Brasileiras



Esquema Funcional do modelo OAEsquema Funcional do modelo OA

Repostório
das 

pesquisas 
brasileiras scielo BDTD DOAJ

Revista 
1

Revista 
2

Revista 
n

Provedores de Dados (Data Providers)

Oasis.Br

Coleta 
via 

OAI-PMH

Provedor de Serviço (Service Provider)



Repositórios de Acesso Livre: Repositórios de Acesso Livre: 
Posição brasileira no ranking*Posição brasileira no ranking*
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Fonte: Registry of Open Access Repositories (visto em: 24/09/2006)

http://archives.eprints.org/index.php?action=browse



ConclusãoConclusão
Facilitou a construção de Bibliotecas Digitais Facilitou a construção de Bibliotecas Digitais 
federadas ou distribuídas (interoperabilidade);federadas ou distribuídas (interoperabilidade);
Possibilitou o surgimento de diversas aplicações Possibilitou o surgimento de diversas aplicações 
(repositórios, publicações (repositórios, publicações eltrônicaseltrônicas etc);etc);
Possibilitou o surgimento do movimento do Possibilitou o surgimento do movimento do 
acesso livre à informação;acesso livre à informação;
Necessidade de formação de uma competência Necessidade de formação de uma competência 
nacional quanto ao desenvolvimento utilizando nacional quanto ao desenvolvimento utilizando 
OA;OA;
Deveria constituirDeveria constituir--se em uma habilidade para os se em uma habilidade para os 
profissionais de TI; profissionais de TI; 
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